Horsens d. 8. oktober 2017

Referat af bestyrelsesmøde den
2.oktober
Fra klokken 19.00 til 21.30
Deltagere :Svend Smedegaard, Klaus D. Johansen, Klaus Schubert, Kristian
Smedegaard, Jan Riskær Nielsen, Knud Erik Feldt, Peter Bjerremand, Søren
Nielsen, Bjarne Hansen
Afbud
:
1. bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

2. Budget for det kommende
år.

Klaus D. Johansen havde et godt møde med Helle i
fredags:
Helle og Klaus D. har aftalt at de sætter sig sammen
og lægger et budget i løbet af oktober måned.
Der vil fremadrettet hver 3. måned være et regnskab
til dato fremme på bestyrelsesmødet.
Der er mindre tilskud fra kommunen til lokale
udgifter, 11.000 i forhold til 70.000 de øvrige år.
Klaus D. Johansen vil forsøge at få dem til at kigge
på det igen.
Spar Konge legatet følger Bjarne op på.
Klaus D. Johansen forventer at de forskellige
afdelinger indsender tal til det kommende budget.
Dette skal være i løbet af den uges tid.

Klaus D. vil gerne at vi får et aktivt budget, der kan
bruges til noget.
Klaus D. spørger ind til nogle poster i det gamle
budget.
Søren Nielsen har undersøgt lidt på pris på maling til
udhænget på klubhuset. Derudover vil vi gerne at vi
får et tilbud på maling af MONGO
Klaus D. meddeler desuden, at vi fremadrettet skal
betale rente af de penge vi har stående i banken.
Vi har i dag 572 medlemmer i klubben.
OBS på leje i masteskuret

3. J/70

Kontingent for det nye år 3% fremskrivning
Peter Bjerremand afleverede mappen med alle
papirer på J/70
Budgettet er overholdt med tilføjelse af den
ekstrabevilling på sejlertøj der blev givet på sidste
bestyrelsesmøde.

Sejlerskolen sejler om tirsdagen i 2 J70 både, og de
som sejler betaler 1800 kr. pr. elev, pr. sæson.
Peter vil også foreslå at der kan blive booking lørdag
formiddage, det kigger han på.
Peter har haft møde med jobcenteret, Der vil blive
søgt nogle midler ved fonde til at tage unge
jobsøgende ind, hvor det kunne være med til at
betale en træner der også kunne være ind over
ungdom.
Der skal virkelig holdes øje med bådene, da der ofte
sker noget med dem, så vi skal virkelig være over
dem i forhold til vedligehold.
Regler for brug ligger på hjemmesiden og der ligger
en kopi i hver båd.

4. OL satsning

Horsens til OL 2020 skal sættes i sving
Anne Marie Rindom
Anne Julie Schütt og Iben Nielsby

Anette Viborg og Mathias Borreskov
Er parate til at starte op igen og Peter Bjerremand
har sagt han er med en gang mere.
22.november kommer der et arrangement med
Christian Kamp, hvor Anne Julie og Iben kommer.
Peter har desuden talt med Johan Schubert, og der
skal kigges på hvordan det skal være i forhold til
ham.

5. SU-møde

Bjarne og Svend har begge deltaget i SU mødet, og
der er ofte noget på dagsordenen som vores
naboklubber har sat på.
Denne gang var det betaling fra gæstesejlere, og
pladsmærker på dem som havde plads i havnen.
Der var punkter i forhold til tørsejlerne og
samarbejde på havnen.
Heldigvis var Jesper Gemmer med på mødet, og han
blev ”heldigvis” vred, og fortalte dem, hvad der var
op og hvad der var ned.
Hele området omkring ny servicekaj, Kran,
benzinstander er finansieret af grund salg på
havnen, og det er blevet forklaret alle klubber for
lang tid siden.
Vinter pladsen bliver nok under alle omstændigheder
flyttet til Endelave vej.
Vi skal som klub stille med 2 personer der vil tage del
i diskussionerne om den kommende vinterplads
sammen med Jesper Gemmer.
Pladsen på Endelavevej har klubberne nogle ønsker
til.
Vi skal tænke i, hvad vi mener der skal til for at vi
mener en vinter plads kan bruges.
Det er nu vi har muligheden for at komme med
forslag/indsigelser til Kommune planen. Det kunne jo
være nu at vi skulle opfordre dem til at flytte
erhvervshavnen om på Sydhavnen. Klaus Schubert
arbejder lidt videre med planen.
Kommuneplanen kan ses på:
https://kommuneplan2017.horsens.dk

6. kommunikationsudvalg

9.10. er der næste møde, i udvalget klokken 19.00
Hvad har vi af gode ideer i forhold til de forskellige
platforme.
Kan vi blive ved at have et skrevet klubblad?
Vores hjemmeside er desværre ikke gearet til at
håndtere vores klubblad.
Vi kunne måske skære klubbladet ned til 2 om året.

7. Standernedhal
Har I nogle navne til
kammeratsskabspokal,
grundstødning, Blæselampen.

8. Bordet rundt

28.10.2017
Klokken 12.30
Ved masten
Buket til Johan Schubert og Anders Andersen til
standernedhal

Bjarne:
•

Der er kommet en forespørgsel igen fra
Aarhus om hjælp til det store stævne
(VM)næste år. Der er nej fra afdelingerne, så
Bjarne melder fra i Aarhus. Det forhindrer ikke
at, der kan være medlemmer der enkeltvis
lægger noget arbejde deroppe til VM.
• Generalforsamling den 18.1.18
Knud Erik:
• Der er indkøbt en projektor til sejlerskolen, og
Knud Erik har monteret den i dag.
• Afsluttet aftenkapsejladserne, og mange var i
klubben og spise alle aftner.
• Knud Erik har været i Barcelona med Anne
Marie: en god tur.
Svend:
• Svend har modtaget en donation til 2 nye
gasgril. På betingelse af at den gamle bliver
skrottet.
Kristian:
• Emner til kommunikationsudvalget modtages
gerne.

Peter:
• Hængeparti med forsikring på joller, men det
kommer.
• Skal vi bestyrelsen have et møde med
strategiplan. Det bliver når den nye bestyrelse
er valgt. Skal på dagsordenen på det første
møde.
Klaus S.
• Man kunne evt. overveje ansættelse i
klubben: en person der kunne gå på tværs i
flere afdelinger. Sejlerskole, events,
ungdomsafdelingen, kapsejlads,
kommunikation, ”sponsorjæger” etc.
Det kunne være en idé der kunne tages
samtidig med vi talte strategi.
Søren:
•

9. næste bestyrelsesmøde

OK jolle sejlerne fortsætter vinteren over. Vi
kan ikke fortsætte med den ordning vi gav los
på sidste år. Hvis de vil have plads på jolle
pladsen, skal de betale kontingent i klubben.
De lægger deres sejladser i kalenderen, på
hjemmesiden.

•

Tillæg angående selvrisiko når sejlerelever
i sejlerskolen bruger sejlerskole både og
J/70:
Forslag fra formand og næstformand forfattet efter
bestyrelsesmødet:
Retningslinje for betaling af selvrisiko ved eventuel
skade på sejlerskolens H-både, Etchell samt ved
brug af J/70 erne.
Her gælder, at det skal være normale skemalagte
undervisningssamlinger med instruktør. Her betaler
klubben selvrisikoen for både kursister og instruktør.
For god ordens skyld bemærkes, at instruktøren
samt elever kun er dækket på skemalagte
tidspunkter. Hvis de sejler med på andre tidspunkter
er det som almindelig sejler mod betaling, selvrisiko
o.s.v.
Den omstændighed at man er instruktør eller elev
medfører ikke partout kort til bådene udenfor
undervisningen.

Hvis hele besætningen af sejlerelever gerne vil sejle
fx bymesterskab med deres instruktør kan
bestyrelsen konkret tage stilling til om man kan
deltage på vilkår, der betyder at selvrisikoen betales
af klubben.
ovenstående skal endelig godkendes eller
forkastes til næste bestyrelsesmøde den
6.november

10. bestyrelsesmøder i 2018
ny mødeplan bliver besluttet
sammen med den nye
bestyrelse

•
•

Hvem bliver i bestyrelsen og hvem går
Genemgang af budget

•
•
•

15.1.2018 bestyrelsesmøde
18.1.2018 generalforsamling
5.2.2018 bestyrelsesmøde (konstituering)

